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Covid-19 – utfordringer og erfaringer fra St. Olavs hospital

Lederkonferansen NSH

5. februar 2021

Grethe Aasved

Administrerende direktør
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1. januar – 12. mars – den mest krevende perioden

• Vi var uforberedt

– Mangel på smittevernutstyr preget situasjonen i økende grad

– Vi måtte ta en rekke beslutninger uten nok kunnskap eller sentrale føringer

– Kriseplaner og beredskapsorganisering var ikke tilpasset en pandemi



29. jan
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Kriseplaner og beredskapsorganisering var ikke tilpasset 

en pandemi….

Pandemien er ikke en krise, men en langvarig 

endret driftssituasjon under stadig skiftende 

rammebetingelser

Krever en annen organisering av kriseledelsen



Omorganisering av 

beredskapsarbeidet

• Tillitsvalgte inn i ledelsen

• Mange fikk nye oppgaver

– Eks: kommunikasjonsavdelingen ble styrket 

med klinikksjef, tillitsvalgte og 

smittevernoverlege



2. mars 2020:

Allmøte om koronavirus og smittevern……



Små og store beslutninger….

https://m.youtube.com/watch?v=L5Jy20vFKUk&feature=youtu.be

https://m.youtube.com/watch?v=L5Jy20vFKUk&feature=youtu.be
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Kritisk lagersituasjon for smittevernutstyr

- preget situasjonen i økende grad





9. mars: Første pressekonferanse

Første pasient innlagt



Pr 3. feb 21 har det 

vært 2524 innlagte 

i Norge



12. mars: Norge stenger
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12. mars – 15. april

• Regjeringens pressekonferanse 12. mars og etterfølgende tiltak: en lettelse

• Utrolig mye som skjedde på 1 måned



Slutt på pendlerlivet – coronafast i Trondheim



Mye nytt å 

forholde seg til 

– hver dag





På Debatten etter «Blücher»….
18. mars



Ø. hjelps-pasientene uteblir

25. mars



Bedre og mer 

«ubyråkratisk» 

samhandling 

med 

kommunene



Oppdrag med frist 15. april: 

Etablere eskaleringsplaner for:

• 300 innlagte

• 80 av disse på respirator

Ferdig 30. mars etter 

imponerende innsats fra ansatte

Skapte trygghet både internt og 

eksternt

Oppdrag «mission impossible»? 



Ansatte i karantene: 

en større utfordring enn 

antall innlagte pasienter 

med Covid-19



Nedtak av elektiv virksomhet begynner å merkes



4. april
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Stort fokus på ansattes trygghet



15. april



Januar 2021: 

3000 - 5000 koronatester 

analyseres pr døgn på 

St.Olav

Testkapasitet en økende utfordring 

14. Mars 2020



Utviklet ny metode for analyser – sammen med NTNU
Et resultat av det integrerte universitetssykehus; NTNU + St.Olav

«Jeg har følt meg mer nyttig 

de siste 3 ukene enn de siste 30 år»

Prof. Magnar Bjørås
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15. april -

• Fokus på vanlig drift + ta igjen det tapte

• Innovasjon og digitalisering

• Slitasje – hvor lenge skal dette vare?



Aktivitetsutvikling

Uke 11-16:
• Norge stenger ned
• Svikt i øyeblikkelig hjelp
• Betydelig reduksjon i elektiv drift
• Betydelig økning i bruk av video 
• Alvorlig sykdom prioriteres –
og pakkeforløpstidene bedres!

Fra uke 17: 
• Fått kontroll på lagersituasjon smittevernutstyr
• Full elektiv drift med smitteverntiltak
• Fortsatt økning i bruk av video
• Identifikasjon av «stoppere» for å øke 

aktiviteten
• Innkjøp av mer utstyr
• mindre ombygginger
• stimuleringstiltak for ansatte. 

Høst 2020:
• Elektiv drift høyere enn 

2019 hver måned 
(operasjon, poliklinikk).

• Ventelister og fristbrudd 
normalisert i oktober, i 
desember 10% bedre enn 
i 2019



ANTALL VIDEOKONSULTASJONER 2020

200
VK

40 000
VK

2019 2020

20. mai
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Evaluering:

Håndtering av koronapandemien

januar – juni

Utført i september gjennom fokusgruppeintervjuer og Quest-Back til alle 

ansatte



Sammendrag

Hovedinntrykket er at St. Olavs hospital HF alt i alt har håndtert koronapandemien på en god 
måte. 

Følgende punkt trekkes frem som særlig vellykket i håndteringen av pandemien:

• Sentral pandemiledelse

• Kommunikasjonsstrategien for intern og ekstern kommunikasjon og informasjon

• Arbeidet med eskaleringsplaner og bemanningsplaner 

• Arbeidet i sentral enhet for kritiske varer

Viktige forbedringsområder for sykehuset er knyttet til:

• Bredere representasjon, involvering og medvirkning av fagmiljøene i pandemiledelsen

• Informasjon på «Kilden» (intranettet) bør være enda mer tydelig og ikke gi rom for fortolkning 
og misforståelser

• Beredskapslager for kritiske varer

• Sikre bemanning med nødvendig kompetanse

Ledere og ansatte mener at sykehuset i stor grad er forberedt på en ny smittebølge.
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Personlige betraktninger…
1. Tillitsvalgte en sentral rolle

2. Stor omstillingsevne

– En organisasjon med 11000 ansatte er ikke et «tankskip» likevel….

3. Den store innovasjonskraften i organisasjonen

– Talenter som «poppet opp» 

– Etterspurte digitale styringsverktøy som plutselig kom på plass

– «take-off» på ønskede utviklingsområder; videokonsultasjoner og digitalisering

– Det integrerte universitetssykehuset 

Å bygge videre på dette for å møte morgensdagens utfordringer 

– Vår viktigste oppgave som ledere fremover

– Nøkkelen ligger i disse 3



Tusen takk!
Den ekstraordinære julegaven 


